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  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

به اصحأوعلى آله و  ،نبينا محمد عبده ورسوله صلى هللا وسلم علىو  ،رب العالمين الحمد هلل
 أجمعين، أم بعد،

باب بيان قوله: "في في صحيحه مما ترجم عليه النووي  -رحمه هللا تعالى-فيقول اإلمام مسلم  
 تجاوز هللا تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر".

-نهبالقلب إذا لم تستقر، وبيان أ ث النفس والخواطرباب بيان تجاوز هللا تعالى عن حدي"
 لم ُيكل ِّف إال ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة". -سبحانه وتعالى

القصد له مراتب، القصد له مراتب، القصد إلى الشيء له مراتب، أولها: الهاجس، ثم الخاطر، 
بعد ذلك إال الفعل الذي له وجوٌد في وبعضهم يعكس، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. وما 

الخارج، فيخرج عما في القلب إلى عالم الشهود، عندك الخاطر ثم الهاجس أو الهاجس ثم 
الخاطر على خالف بين أهل العلم، واألمر في هذا سهل؛ ألنها كلها معفٌو عنها، ثم حديث 

 النفس، مرتبة ثالثة، ثم الهم، ثم العزم. ُنِظمت في قول الشاعر:
 مراتبببببببببُب القصبببببببببِد خمبببببببببٌس هببببببببباجس ذكبببببببببروا

 
 

 فخبببببببببببببببباطٌر فحببببببببببببببببديث الببببببببببببببببنفس فاسببببببببببببببببتم    
 
 

 يليه هٌم ثم عزٌم كلها ُرِفعت
 إال األخير؛ إال األخير الذي هو إيش؟ العزم، ففيه اإلثم قد وق  . ففيه اإلثم قد وق  .

 مه هللارح-. يقول -رحمه هللا تعالى-وقد يتبين ذلك من شرح األحاديث التي أوردها اإلمام مسلم 
 : -تعالى
 نا محمد بن منهال الضرير، وأمية بن بسطام العيشي"."حدث

 الضرير، وأمية بن بسطام العيشي. محمد بن منهال
 واللفظ ألمية"."

إذا روى مسلم الحديث عن اثنين فاللفظ أليهما؟ عند مسلم للمنصوص عليه، يقول: واللفظ ألمية، 
نى، أمية بن بسطام العيشي هو صاحب اللفظ، أورد مسلم والثَّاني له المعنى، حديثه يرويه بالمع

وبمعنى ما ذكره أو ما رواه محمد بن منهال الضرير، مسلم ما فيه إشكال؛ ألنه  ،الحديث بلفظه
وال يذكر صاحب اللفظ،  ،ينّص ويبين على صاحب اللفظ، بخالف اإلمام البخاري الذي ال يبين

ظ لفالن. كما يصنعه اإلمام مسلم. فهل اللفظ لفظ فيروي الحديث عن اثنين، وال يقول: اللف
ألن  ؟وال يؤثر الفرق سواء كان باللفظ أو بالمعنى ،الراويين، أو أنه يتجاوز ويتساهل في هذا

ظهر  ،يقول: ظهر باالستقراء -رحمه هللا-جماهير أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، ابن حجر 
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 3 ريمعالي الشيخ عبد الكريم اخلض

عن اثنين، فاللفظ لآلخر منهما، الّثاني إن كان عن  باالستقراء أن البخاري إذا روى الحديث
 اثنين، فاللفظ لآلخر منهما.

عبد  ابنالء" "واللفظ ألمية قاال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا َروٌح وهو ابن القاسم عن الع
 هللا"عن أبيه عن أبي هريرة قال، عن أبيه عن أبي هريرة قال" لما نزلت على رسول  الرحمن،

ض  َوإ نأ  -هللا عليه وسلمصلى - َرأ َمَوات  َوَما ف ي األأ ُدوا َماتُ }ّلِل ه  َما ف ي السه ُفس   بأ ُكمأ َأوأ ف ي َأنأ
ُب َمنأ  ُ َفَيغأف ُر ل َمنأ َيَشاُء َوُيَعذِّ  ُكمأ ب ه  َّللاه بأ ُفوُه ُيَحاس  ُ عَ   َيَشاءُ ُتخأ ٍء َوَّللاه َلى ُكلِّ  َشيأ

يٌر{  ".[284]البقرة:َقد 
ب عليه. ،عليه الحساباهر والخفي يعني الظ  حتى ما ُيك ن في النفس ُيحاس 

ُب َمنأ َيَشاءُ " ُ َفَيغأف ُر ل َمنأ َيَشاُء َوُيَعذِّ  ُكمأ ب ه  َّللاه بأ يٌر{ َعَلى ُكلِّ   َوَّللاهُ }ُيَحاس  ٍء َقد   ،["284]البقرة: َشيأ
 ".-صلى هللا عليه وسلم-قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول هللا 

أن هذا فيه شدة على المكلفين، وإذا كان هذا الخوف والوجل من الصحابة الذين عايشوا  وال شك
، وهم خير القرون، فما الشأن فيمن بعدهم؟ حينما كثر التساهل -عليه الصالة والسالم-النبي 

 فضاًل عما ُيك ن في النفوس، وُتضمره القلوب، ال شك أن هذا شديد. ،في األفعال واألقوال
 هللاصلى -فأتوا رسول هللا  ،-صلى هللا عليه وسلم-شتد ذلك على أصحاب رسول هللا "قال: فا

 ".-عليه وسلم
يَن آَمُنوا وَ وهذا ال شك أنه من حرصهم على إبراء ذممهم، وهم سباقون إلى مثل هذا.  َلمأ }الهذ 

ٍم{ عليه الصالة -نبي رهم اللم يظلم نفسه؟ فأخب أيناقالوا:  [82]األنعام:َيلأب ُسوا إ يَماَنُهمأ ب ُظلأ
أن المراد بالظلم الشرك، الظلم الشرك، لو جاء شخص يظلم الناس في أعراضهم وفي  -والسالم

يَن آَمُنوا َوَلمأ َيلأ  :قال -جل وعال-أموالهم، يشكو من حاله ويقوله: إن هللا  اَنُهمأ ب ُسوا إ يمَ }الهذ 
ٍم{ لم شرك؟ يعني ما أنت عليه غير داخل؟ من ظتقول له: المراد بالظلم ال [82]األنعام:ب ُظلأ

 الناس في أموالهم وأعراضهم؟ 

-لكن إذا جاءك شخص تظهر عليه حال عالمات االستقامة والصالح والخوف والوجل من هللا 
ُتخفف عليه، لكن إذا جاء مسترسل ومفرِّط ال شك أن جوابه يختلف عن جواب  -جل وعال

موجه في بيئة   لجماعات والمجتمعات، إذا ُوِجد عالم مربّ  األول، مثل هذا يقال في األفراد وا
هل يكثر عليهم من نصوص فتركبون الذنوب والمعاصي، ويتساهلون في الواجبات ُمفرِّطة، ي

في الوعد؟ أو من نصوص الوعيد؟ من نصوص الوعيد من أجل أن يرتدعوا، وبالعكس إذا ُوِجد 
الوعد ليخفف عليهم ما هم فيه؛ ألنه لو جاء  لهم بنصوص ىأتبيئة  متشددة بيئة  ُمفِرطة 
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وخرجوا عن حيز التوسط الذي  ،بنصوص الوعيد زاد إفراطهم وزاد تشددهم، وزادوا في غلوائهم
 ُوِصفت به هذه األمة، ومثله في الطرف األول.

يَن ذ  }اله قد خافوا خوًفا شديًدا من اآلية،  -عليه الصالة والسالم-الصحابة لما جاؤوا إلى النبي 
ُن َوهُ  َلئ َك َلُهُم اأَلمأ ٍم ُأوأ تَ آَمُنوا َوَلمأ َيلأب ُسوا إ يَماَنُهمأ ب ُظلأ  .[82م:]األنعاُدوَن{مأ ُمهأ

يٌم{} ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح:»قال:  َك َلُظلأٌم َعظ  رأ م أنواع أعظ« ؟[13:]لقمانإ نه الشِّ 
 .الظلم الشرك، ويناسب الجواب هذا للصحابة

لظلم اأنا وهللا خائف من  :لو و جاء مثل ما قلنا، حاكٌم ظالم يسفك الدماء ويأخذ األموال يقلكن ل 
معنى هذا؟ يعني استمر على ظلمك، فاألجوبة تختلف. لما قال  ماتقول له: الظلم الشرك؟ 

، بعد أن شقَّ عليهم واشتد عليهم ما جاء في آية البقرة -عليه الصالة والسالم-الصحابة للنبي 
 الوا: أي رسول هللا، يعني يا رسول هللا.فق

آلية وال وقد أنزلت عليك هذه ا ،كلفنا من األعمال ما نطيق الصالة والصيام والجهاد والصدقة"
 ."نطيقها

هذا شاق، وألن الخواطر التي تتردد في النفوس فإذا كان الحساب على ما خفي في النفوس 
 في أبواب الحقة، وأن هذا ليس هو المراد، أو هو وحديث النفس هذا ال ُيمل ك وسيأتي بيان ذلك

 المراد ثم ُنِسخ على خالف بين أهل العلم.
دون أن أتري» :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا "وقد أنزلت عليك هذه اآلية وال نطيقها، 

 ."«؟سمعنا وعصينا :تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم
ان شيء ال نطيقه ومفهومه أنه إذا كان ال يطاق لن ُيفعل، إذا ك سمعنا وعصينا، كأنهم قالوا هذا

فعل يألنه لن  وال يستطي  فعله أنه لن يفعله؛ ،اناألمر البديهي أن الذي ال يطيقه اإلنسفال يطاق 
 لن يقول ال، يقول: لن أطيقها وهمافيطيق، لو قيل لواحد من الناس: احمل هذه السارية،  ال ما

ما ألنه لن يحملها، والخالف بين أهل العلم في التكليف ب واحدة، لن يحملها؛ ؛ ألن النتيجةسيان
وال  ال يطاق في التكليف بما ال يطاق هل هو جائٌز عقاًل واقٌ  شرًعا، أو ليس بجائز ال في العقل

 واق  في الشرع؟ 
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 5 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

لأنَ تُ َنا َوال }َربه تختلف عن الشرائ  السابقة كما سيأتي في آية البقرة،  -وهلل الحمد-شريعتنا  ا َما َحمِّ 
ألدعية الواردة ، يعني أجابهم أجابهم أجاب دعوتهم كبقية اقال: نعم [286]البقرة:ال َطاَقَة َلَنا ب ه {

 في اآلية. 

ا سمعن :بل قولوا أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟»"
 ".«وأطعنا

بة أمر االستجابة هلل ورسوله، ال بد أن ُتظِهر المبادرة إلى استجاسمعنا وأطعنا، ال بد أن ُتظِهر 
ن أهللا ورسوله، ثم بعد ذلك إذا كان األمر يشق عليك ال بد أن يوجد فيه حل في الشريعة، ال بد 

 سمعنا وأطعنا. :يوجد فيه حل في الشرع، ثم بعد ذلك قولوا
أطعنا و سمعنا  :قالوا" ما جاء في اآلية،ك" «غفرانك ربنا وإليك المصيرقولوا سمعنا وأطعنا »" 

 ".ذلت بها "يعني قرؤوها ورددوها،  ، فلما اقترأها الناس"غفرانك ربنا وإليك المصير
على  ألن الشيء الذي يتكرر ؛يعني سُهل عليهم النطق بها" ألسنتهمذلت بها  فلما اقترأها القوم

و يسمعه مرة، وقد يكون فيه شدة اإلنسان يسهل النطق به، بخالف ما يقرؤه اإلنسان مرة أ
 ت بها ألسنتهم.يصُعب على اللسان أن ينطق به، ويصعب على األذن أن تسمعه، فذلَّ  ،وصعوبة

 ".فأنزل هللا في إثرها"
 بفتح الهمزة والثاء، أو كسر الهمزة وسكون الثاء ِإْثرها. أو في أ ث رها

ه  م نأ َربِّ   َل إ َليأ ُسوُل ب َما ُأنز  ُنونَ "}آَمَن الره م   ".{ه  َوالأُمؤأ
ه  م  }ظهر إيمانه في توجيه صحابته إلى ما ذكر.  َل إ َليأ ُسوُل ب َما ُأنز  نُ نأ َربِّ ه  آَمَن الره م   وَن{ َوالأُمؤأ

 والمؤمنون بقولهم: سمعنا وأطعنا. بقولهم: سمعنا وأطعنا. 
ُق َبيأ }ُكلٌّ آَمَن ب اّلِله  َوَمالئ َكت ه  َوُكُتب ه  َوُرُسل ه  ال نُ "  {".م نأ ُرُسل ه   َن َأَحدٍ َفرِّ 

أوالد  -وإن كانوا كما جاء في الحديث الصحيح -ألن وظيقة الرسل واحدة، والرسل دينهم واحد
 فالذي يؤمن بواحد منهم يلزمه اإليمان بالجمي ، ولو فرق  ،األصل واحد ،عالت، لكن دينهم واحد

 لو كفر بجميعهم، ال نفرق بين أحد من رسله.بينهم ولم يؤمن بواحد منهم فإنه يكفر، يكفر كما 
يُر{ َك الأَمص  َراَنَك َربهَنا َوإ َليأ عأَنا َوَأَطعأَنا ُغفأ استجابوا هلل  "فلما فعلوا ذلك ،[285البقرة:]"}َوَقاُلوا َسم 

 ".نسخها هللا تعالى" استجابوا هلل ولرسوله ولرسوله،
 نسخها هللا تعالى.

َعَهاال يُ } :-عز وجل-فأنزل هللا " ًسا إ اله ُوسأ ُ َنفأ ًسا إ  لِّ ُف َّللاهُ ال ُيكَ }". {َكلِّ ُف َّللاه َعَها{ َنفأ  .اله ُوسأ
عز -هللا  ، نسخها هللا تعالى فأنزلع-عز وجل-فأنزل هللا  ،فلما فعلوا ذلك نسخها هللا تعالى"

َعَها{}: -وجل ًسا إ اله ُوسأ ُ َنفأ  ".ال ُيَكلِّ ُف َّللاه
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يه صلى هللا عل-ولم ينقادوا لما جاء عن هللا وعن رسوله  ،ولم يستسلموا ،ذمرلو استمروا على الت
ا عوقبوا بمثل ما عوقبت به األمم السابقة الذين قالوا: سمعنا وعصينا، لما قالوا: سمعن -وسلم

 وأطعنا واقترؤوها وذلت بها ألسنتهم واستجابت لها قلوبهم نسخها هللا، من الذي يقول نسخها هللا
الصحابي، المؤلف يقول: عن أبي هريرة قال: لما نزلت، من الذي يقول نسخها هللا؟  تعالى؟

 .الصحابي
وهل يثبت النسخ بقول الصحابي؟ إذا قال الصحابي: هذه اآلية منسوخة، اآلية كذا منسوخة  

كذا، احتمال أن يكون الصحابي قد قال ذلك اجتهاًدا منه، هذا احتمال،  -جل وعال-بقول هللا 
، الصحابي لن يقول ذلك باجتهاده إال عن روية، ويقين، لما تكلم به؛ ألن النسخ باٌب عظيم ولكن

ر  وشأنه كبير، حتى قال جمٌ  من السلف: الذي ال يعرف الناسخ والمنسوخ ال يجوز له أن ُيفسِّ
معرفة الناسخ القرآن، وجعلوا من شرائط التفسير ومن شرائط الفتوى معرفة الناسخ والمنسوخ، 

 رجاًل يقّص، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: -رضي هللا عنه- المنسوخ، وسم  علي  و 
 .ال، قال: هلكت وأهلكت. ألنه قد يتكلم بشيء منسوخ، مرفوع بحكم مرفوع، بحكم آخر متراخ  عنه

ة وسنَّ مثل بعض الطالب الذين سمعوا من يقول: ال يجوز التقليد، والعلم إنما يؤخذ من كتاب هللا 
نَّة، والتفقه على الكتاب و -عليه الصالة والسالم-نبيه  لفقه واترك كتب الرجال، يعني كتب ا السُّ

نَّةأو الشروح أو غيرها التي تدلك على فهم الكتاب وتعينك على فهم الكتاب و  ها، يقول: اترك السُّ
نَّةمباشرة خذ من الكتاب و  الناس، ويلقي بهذا ، يخاطب بذلك طالب مبتدئين أو عوام من السُّ

نَّةالكالم على عواهنه، وقد تلقفه بعض الشباب فأخذ يتفقه من الكتاب و  كتاب وقرأ في هذا ال السُّ
صحيح مسلم: باب ما جاء في األمر بقتل الكالب، فأخذ مسدًسا فلم يقف أو ير كلًبا إال أطلق 

 في رأسه رصاصة، باب ما جاء باألمر بقتل الكالب، انتهى الدرس.
رس الذي يليه درس الغد: باب ما جاء في نسخ األمر بقتل الكالب، ماذا سيصن  بهذه الد

 فالنسخ أمره عظيم، وشأنه خطير، نسخها هللا تعالى فأنزل هللا ؟والحكم منسوخ الكالب التي قتلها
َعَها{: -عز وجل- ًسا إ اله ُوسأ ُ َنفأ ما شق و ه الصحابة ألن ما شكا أو اشتكى من }ال ُيَكلِّ ُف َّللاه

ُفوُه ُيحَ : -جل وعال-عليهم من قوله  ُكمأ َأوأ ُتخأ ُدوا َما ف ي َأنُفس  ُكمأ }َوإ نأ ُتبأ بأ ه  ب  اس 
}ُ  حمد والِمنة.وهلل ال ،من هذا النوع، مما ال تطيقه النفوس، وما ال يطاق، فُنِسخ [284]البقرة:َّللاه

َتَسَبتأ َربهَنا} َها َما اكأ َنا إ نأ  َلَها َما َكَسَبتأ َوَعَليأ ذأ يَنا أَ نَ ال ُتَؤاخ  َطأأنَ س   ".نعم :قال {اوأ َأخأ
 يعني: قد فعلت، أجبُت دعوتكم.

ل  }" يَن م نأ َقبأ َتُه َعَلى الهذ  ًرا َكَما َحَملأ َنا إ صأ لأ َعَليأ م  َنا َما ال َطاَقَة َلنَ حَ َوال تُ } ،نعم :قال {َناَوال َتحأ لأ ا مِّ 
 ".{ب ه  
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 قال: نعم.
ُف َعنها}" َنا َعلَ  َواعأ َت َموأالَنا َفانُصرأ َنا َأنأ َحمأ ف رأ َلَنا َوارأ َكاف ر  ى الأَقوأ َواغأ  :قال [286]البقرة:يَن{م  الأ

 ".نعم
هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة شريعة اليسر، والتيسير والتسهيل، وليس فيها ما في 

يعني هذا  وهلل الحمد والِمنَّة، والغيرها من الشرائ  من التكاليف الشاقة، أو التكليف بما ال يطاق، 
ف ألن أن التكليف الذي فيه مشقة منفٌي مطلًقا، بل التكليف في األصل إلزام ما فيه ُكلفة، التكالي

المشقة تختلف من شخص إلى آخر، ومن عصر  إلى آخر، ومن بلد  إلى آخر، لكنها في الُجملة 
 إذا زاد عليه البرد تيمم، قال: ديننا دينفي المقدور، ليست في غير المقدور، تجد بعض الناس 

هذا مرفوع فاليسر والسهولة، نعم إذا كان البرد بحيث يكون خطًرا على النفس أن تزهق أو يموت 
إذا  المكاره؟ ما معنىبال شك، لكن إذا كان في المقدور فإسباغ الوضوء على المكاره ُمرغٌَّب فيه، 

قال:  إذا أراد أن يقوم إلى الصالة صالة الفجر في الشتاء ، بعض الناساأو حار   اكان الماء باردً 
الدين يسر، ال ما هو بيسر، لكنه دين تكاليف، كلمة حق يراد بها باطل، ليتوصل بها إلى ترك 
الواجبات، الجهاد الذي فيه إزهاق الروح مشقة وال ما هو مشقة؟ وأي مشقة، لكن الدين دين 

 تكاليف.
 ما سعها، يعني الذي ال تطيقه ما فيه تكليف، وال يكلف هللا نفًسا إالوال يكلف هللا نفًسا إلى و 
رآه غيره،  ،ولم ير الهالل ،اذهب لرؤية الهالل، أو لضعيف البصر :آتاها، ما يقال لألعمى

إلثبات  -جل وعال-يلزمه الصيام، وال يكلف الناس بإحداث آالت وأدوات من غير ما آتاهم هللا 
ًسا المناظير استعمالها في رؤية الهالل ليس بواجب؛ ألن هللا ال يكلف نف ما ُطلب إثباته، ولذلك

مثل  ألن رؤيتها حقيقية، رؤية بصرية، لكن ؛إال ما آتاها، لكن م  ذلك إن اسُتعِملت وُرئي الهالل
النظارة، النظارة ترى الكتاب ببصرك، لكن النظارة سبب في توضيح الحروف أمامك، والمنظار 

ر أنه ما اتُّخذ مناظير وال رآه أحد، قلنا لم ير الهالل ؛ ألن سبب في توضيح الهالل، لكن لو ُقدِّ
 هللا ال يكلف نفًسا إال ما آتاها.

مثاًل أن تشتري نظارة لتقرأ القرآن؟ النظارة موجودة، نظرك ضعف عن قراءة ما كنت  هل يلزمك
 أو يلزمك أن تشتري مصحًفا من الحجم الكبير، لتقرأ فيه، أنت تفعل ذلك لتكسب الحسنات ،تقرؤه

، وهللا -جل وعال-ك أو من طم ِعك فيما عند هللا عممن ط ،من طمعكالمرتبة على ذلك، وهذا 
هذا  -جل وعال-أن تفعل غير ما آتاك، لكن كونك تفعل ذلك لمزيد الحسنات من هللا ال يكلفك 

ال و ال شك أنه محمود، وهللا يثيبك على ذلك، وإال فاألصل أن هللا ال يكلف نفًسا إال ما آتاها، 
 يكلف نفًسا إال وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 

ينَ  َنا إ نأ َنس  ذأ َطأأَنا}َربهَنا ال ُتَؤاخ  َتُه َعَلى } .قال: نعم {ا َأوأ َأخأ ًرا َكَما َحَملأ َنا إ صأ لأ َعَليأ م  َربهَنا َوال َتحأ
ل َنا يَن م نأ َقبأ َنا َما ال َطاَقَة َلَنا ب ه { َربهَنا}قال: نعم، { الهذ  لأ ف رأ قال: نعم، ، َوال ُتَحمِّ  ُف َعنها َواغأ }َواعأ
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َت َموأالنَ  َنا َأنأ َحمأ َكاف ر يَن{َلَنا َوارأ م  الأ َنا َعَلى الأَقوأ وعلماء األصول يبحثون [ 286]البقرة:ا َفانُصرأ
مسألة التكليف بما ال يطاق، منهم من يقول: يجوز عقاًل التكليف بما ال يطاق؛ ألن الخلق عبيد 
ال هللا، وله أن يكلفهم بما شاء، ولكنه ليس بواق   شرًعا، والخالف ال قيمة له؛ ألن العقل عندنا 

ُيشرِّع وليس بمصدر من مصادر التشري ، نعم هو عند بعض الطوائف من المسلمين كالمعتزلة 
كالمعتزلة عندهم أنه مصدر، وبعض الطوائف يقدمونه على النّص، يقدمونه على النص، في 

، من شرع  : المتبوع التكليف إما من شرع  أدب الدنيا والدين للماوردي قال متبوع أو عقل  مطبوع 
 .لولذا لمزه بعضهم بأن فيه نوع اعتزابوع أو عقل  مطبوع، مت
َنا َما ال َطاَقَة َلَنا ب ه { َربهَنا} لأ نَّةوالعبرة عند أ  قال: نعم،، َوال ُتَحمِّ  لتحقيق ما اوالجماعة وأهل  هل السُّ

 الةعليه الص -نبيهجاء عن هللا وعن رسوله، ما جاء عن هللا وعن رسوله، في كتاب هللا وُسنَّة 
 . -والسالم

 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو ُكريب وإسحق بن إبراهيم".ثم قال: "
المعروف بابن راهويه. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العالء، وإسحاق بن إبراهيم 

 الحنظلي اإلمام الكبير المعروف بابن راهويه.
 "."واللفظ ألبي بكر

 آلن اللفظ لألول، وبالحديث السابق اللفظ لمن؟ للثاني، فليستواللفظ ألبي بكر. اآلن عندنا ا
م صاحب اللفظ أو يؤخره؛ ألن ينّص على صاحب اللفظ بخالف البخاري،  هالقاعدة عنده أن يقدِّ

 واللفظ ألبي بكر.
 ".حدثنا :وقال اآلخران ،أخبرنا ، قال إسحاق:قال إسحق"

ر المبهم إذا كانت صيغة األداء أو ص بهو إسحاق بن راهويه ال يكاد يحدث إال بأخبرنا،  يغة ُيفسَّ
 التحديث حدثنا أخبرنا، إسحاق بن راهويه ال يقول إال أخبرنا. قال إسحق، قال إسحاق: أخبرنا،

 وقال اآلخران أبو بكر وأبو كريب: حدثنا.
 ".وكيع عن سفيان"

الثالثة، ووكي ،  ن، واحد مناوكي  عن سفيان. اآلن كم بين سفيان وبين مسلم؟ كم بينهم؟ اثن
أنه  نعم، واحد من الثالثة ووكي . فبين مسلم وسفيان راويان، والقاعدة التي قررها الحافظ الذهبي
بن فا اإذا كان بين سفيان واإلمام من األئمة الستة كان بينهم اثنان فهو الثوري، وإن كان واحدً 

م الثوري، هذه قاعدة وليست كلي يخ شة، وإنما هي أغلبية، قد يكون عيينة، لتأخر ابن عيينة وتقدُّ
قد يدرك الثوري، لكن هذه  ،، فيدركااإلمام البخاري أو مسلم أو غيرهما قد يكون شيخه معمرً 

 قاعدة قررها اإلمام الذهبي في آخر المجلد الساب  من سير أعالم النبالء.
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ن سمعت سعيد بن جبير يحدث عن اب :عن آدم بن سليمان مولى خالد قال"عن سفيان 
ُكمأ َأوأ ُتخأ  :لما نزلت هذه اآلية :قال ،عباس ُفس  ُدوا َما ف ي َأنأ ُكمأ ب ه  وُه ُيحَ فُ }َوإ نأ ُتبأ بأ ُ{اس   :قال  َّللاه

 ".دخل قلوبهم منها شيء
قال دخل قلوبهم منها شيء من الخوف والوجل واشتدت عليهم بشدة، شديدة. اآلن لو يقرر إمام 

يصيبهم منها صيبهم منها شدة؟ يهم ال تبلغ عشرها، ما الناس دخولظالم وغاشم ضرائب على 
 نحن نهلك، يقول.فنحاسب على ما في القلوب لما قرؤوا اآلية قالوا: إذا كنا شدة، والصحابة 

فُ ال: لما نزلت هذه اآلية: ق" ُكمأ َأوأ ُتخأ ُفس  ُدوا َما ف ي َأنأ كُ يُ وُه }َوإ نأ ُتبأ بأ [ 284{]البقرة:مأ ب ه  َّللاهُ َحاس 
 ".ل: دخل قلوبهم منها شيءقا

 يعني من الخوف والوجل.
 ".لم يدخل قلوبهم من شيء"

 يعني غيرها. لم يدخل قلوبهم من شيء يعني غيرها؛ ألنها فيها مشقة وفيها شدة.
  ".«قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي "

قولوا: سمعنا »، قال: -ه الصالة والسالمعلي-لما جاؤوا يشتكون أو يشكون الحال على النبي 
 سمعنا وأطعنا، وسلمنا، سمعنا وأطعنا وسلمنا. «وأطعنا

 فألقى هللا اإليمان في قلوبهم". ،فألقى هللا اإليمان في قلوبهم :قال"
سمعنا وأطعنا بلسانه، وقلبه على ما هو عليه، وتغير شيء لما  :لماذا؟ ألن اإلنسان قد يقول

ما نا وأطعنا، تغير شيء من واق  اآلية وداللة اآلية؟ المعنى دقيق، يعني أنت لسمع :قال: قولوا
م بأن تقول: تغير، تستطي  ولم يتغير؟  يقال لك شيء ثم هذا الشيء لم يتغير منه شيء، وتلز 

نا؟ سمعنا وأطعنا، هل نقوله بألسنت :سمعنا وأطعنا، نقول :واق  اآلية لم يتغير منها شيء، قولوا
سمعنا وأطعنا  :القلوب تغير منه شيء؟ الشدة التي وقعت من اآلية في األصل إذا قلناالذي في 

 .ألقى اإليمان في قلوبهم -جل وعال-تتغير؟ ال، لكن هللا ألقى اإليمان في قلوبهم، لكن هللا 
ومن نفسك يا »: ألنت أحُب الناس إلي إال من نفسي، قال: -رضي هللا عنه-لما قال عمر  

 -رضي هللا عنه-ي غّير القناعة عند عمر ذال ما «اآلن يا عمر»من نفسي، قال: قال: و  «عمر
بهذه  تغيير القناعات ما يأتيفأن نفسه أحب إليه من الرسول بهذه السهولة، إال قوة اإليمان، وإال 

 السهولة، لكن قال: فألقى هللا اإليمان في قلوبهم.
ُ َنفأ } :فأنزل هللا تعالى" َعَها َلَها َما كَ ال ُيَكلِّ ُف َّللاه َها َما َسَبتأ َوعَ ًسا إ اله ُوسأ َتَسَبتأ اَليأ  ".{كأ

اآلن لما يأتي ثالثة ثقات عدول يشهدون على زيد من الناس أنه زنى بفالنة وقد رأوه بأعينهم 
رؤية عين بصرية، رأوه يجامعها كما يجام  الزوج زوجته، ثالثة، ولم يأتوا براب  فأولئك عند هللا 

ذبون، يعني هل تغّير أو غّير نقص الشاهد الراب  في مطابقة الخبر للواق  وعدم مطابقته هم الكا
ال بد أن نؤمن بها، ونقول: هؤالء  ،لينتقل الخبر من الصدق إلى الكذب؟ هذه حقائق شرعية
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لمطابقة خبرهم الواق ؛ ألن  ؛هم صادقون  :الثالثة وإن رأوه فأولئك عند هللا هم الكاذبون، ما نقول
 وإن رأوه بأعينهم. ،هذه حقيقة شرعية، هذه حقيقة شرعية :هللا قال هذا، ونقول

ًسا"فألقى هللا اإليمان في قلوبهم فأنزل هللا تعالى:   ُ َنفأ ا َكَسَبتأ مَ َعَها َلَها إ اله ُوسأ  }ال ُيَكلِّ ُف َّللاه
َنا ذأ َتَسَبتأ َربهَنا ال ُتَؤاخ  َها َما اكأ يَنا أَ  َوَعَليأ َطأأ إ نأ َنس  بهَنا َوال رَ  }قد فعلت،  قال: [286بقرة:{]الَناوأ َأخأ

ل َنا َربه  يَن م نأ َقبأ َتُه َعَلى الهذ  ًرا َكَما َحَملأ َنا إ صأ لأ َعَليأ م  ف رأ َلنَ وَ }ل: قد فعلت، قا {َناَتحأ َنا أَ اغأ َحمأ َت ا َوارأ نأ
 قال: قد فعلت". {َموأالَنا

ء في الحديث الصحيح أن من قرأهما في ليلة كفتاه، من هاتان اآليتان من آخر سورة البقرة جا
مما  قرأهما في ليلة كفتاه، قيل: كفتاه عن قيام الليل، وقيل: كفتاه ما ما أهمه وما يضره، كفتاه

 يضره وما يوق  عليه الهم.
 :  -رحمه هللا-ثم قال 

دثنا حيد، قالوا: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسع"
 أبو عوانة". 

واسمه الوضاح بن عبد هللا اليشكري، الوضاح بن عبد هللا اليشكري، وتحّرف في بعض الكتب 
المطبوعة في الهند إلى وضاع بالعين، سئل عنه أحد األئمة قال: ذاك وضاع، يريد وضاح 

نه صاحب هوى، وإال بسبب هذه الكلمة؛ أل ؛وأبطل حديًثا صحيًحا ،اسمه، وجاء بعض المفتونين
 هو يعرف أن أبا عوانة اسمه الوضاح، نعوذ باهلل من الهوى.ف
 عن قتادة"."

 وهو ابن دعامة السدودسي.
 عن زرارة بن أوفى"."

َذا نُ عن زرارة بن أوفى، زرارة هذا الذي سم  اإلمام يقرأ في صالة الصبح،  . ق َر ف ي النهاُقور  }َفإ 
ٌم عَ  َمئ ٍذ َيوأ يٌر{]المدثرَفَذل َك َيوأ . بعض الناس يشكك في مثل هذه -رحمه هللا-فمات  [9: 8س 

الذي أنزل  -عليه الصالة والسالم-األخبار، يموت من سماع آية؟ هل هو أخشى هلل من النبي 
عليه القرآن؟ أو أخشى من الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد األنبياء؟ يشكك في هذا. وبعض 

مات في هذه  لماذاا مات، مه اآلية أول مرة؟ سمعها مراًرا و هذالناس يقول: هل زرارة سم  
اللحظة؟ اإلنكار موجود من قديم، يقول ابن سيرين: هذا الذي يسم  القرآ فيغشى أو يغمى عليه 
ضعوه فوق جدار، فإن صدق فهو صادق، فإن سقط فهو صادق، وإال المعنى اآلخر يصير 

ذلك، لكن الذي مات نصاب؟ ما يمكن، هذا رأي ابن ثم يفيق بعد  ،ويغشى ،؟ يغمى عليهانصابً 
شيخ اإلسالم يرى أنه ال مان  من وجوده، وكونه وجد في  ،وتبناه كثير من الناس ،سيرين

م  أنه أتقى  -صلى هللا عليه وسلم-ولم يوجد من رسول هللا  ،التابعين أكثر منه في الصحابة
َك َقوأاًل قرآن ثقيل، : ال شك أن ال-رحمه هللا-الناس وأخشاهم هلل قال  }إ نها َسُنلأق ي َعَليأ
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تقبل هذا القرآن إما في المقابل القلب الذي يتلقى هذا القرآن والوعاء الذي يس [5َثق ياًل{]المزمل:
فيه من القوة  -عليه الصالة والسالم-، قلبه اا أو يكون ضعيًفا، يبقى القرآن قوي  أن يكون قوي  

أجل استقبال هذا القول الثقيل وتبليغه للناس ما يجعله ال يتأثر مثل ض  فيه من والتحمل الذي وُ 
وبكاؤه منه، يسم  له أزيز كأزيز المرجل،  -عليه الصالة والسالم-تأثره بالقرآن فهذا التأثر وإال 

وهو أتقى الناس وأخشاهم هلل، قلبه قوي، يقاوم هذا الثقل، والصحابة كذلك عندهم من القوة والشدة 
هذا الوحي، وال يحصل  ن يستقبلو  ،قلوبهم قوية ،في الدين ما يستطيعون به أن يستقبلوا والصالبة

 .لهم شيء من ذلك، ويحصل لهم من التأثر المعروف الذي يحصل لألولياء والصالحين
ما تقاوم  ،لكن من جاء بعدهم يستحضرون عظمة هذا القرآن، وقوة هذا القرآن، وقلوبهم أضعف 

 لذي في القرآن، فيحصل لهم ما يحصل لعدم التوازن.هذه القوة والثقل ا
طيب، هل قلوبنا قوية مثل قلوب الصحابة؟ أو ضعيفة مثل قلوب التابعين؟ اإلشكال أن عندنا 

آن من الجهتين: ال نستحضر عظمة القرآن، وقوة القرآن، ويقرأ علينا كأنه ليس بقرآن، ونسم  القر 
قلوبنا أضعف من فما نتأثر، هذه مشكلة، وإال  د واألخبار، هذه مشكلة،ئكما نسم  الجرا

يننا يوجد بفوعظمة القرآن هو الذي يجعلنا ال نتأثر، وإال  ،لكن عدم تصورنا لثقل القرآن ،الضعيفة
ثير وهلل الحمد، لكن عموم الناس وغوغاؤهم وك ،أناس إذا سمعوا القرآن بكوا من خشية هللا، موجود

وإنما  ،ن اآلخرة يسمعون القرآن وال يؤثر فيهم، ال لقوة في قلوبهممن الذين فتنوا بالدنيا وغفلوا ع
 هي لغفلة، وعدم تصور لعظمة القرآن. 

 أول مرة يسم  اآلية؟ لماذا ما مات من أول مرة؟ هذا يؤكد لنا أن -رحمه هللا-يبقى أن زرارة 
ى عنده اإليمان إلة بلغ اإليمان يزيد وينقص، كما هو قول سلف األمة وأئمتها، هو في هذه اللحظ

 راًرا فاليحصل منه هذا التأثر، واإلنسان يمّر به أحياًنا يقرأ آية فيبكي واليوم التالي يقرؤها م حد
 يبكي، أو يسمعها فيبكي، ويسمعها مرة ثانية وال يبكي؛ ألن اإليمان يزيد وينقص، يزيد وينقص.

ويتأثر ويبكي، ويسمعه من يسأل بعضهم أن الذي يسم  القرآن من زيد من الناس من فالن، 
 فالن وال يتأثر، فهل المؤثِّر القرآن في هذه الحالة أو الصوت؟ 

 ؟ ماذا
ن؟ يبكي الذي بكى من سماع القرآ انبوي   االصوت بمفرده؟ يعني لو قرأ هذا القارئ المؤثر حديثً 

لو ُقرئ به  ولذلك هذا الصوت ،ال، المؤثِّر القرآن المؤدى بهذا الصوت، ليس الصوت هو المؤثر
 ى بهذا الصوت.ر هو القرآن المؤدَّ فالمؤثِّ  ،غير القرآن ما تأثر السام 

 "«إن هللا»: -صلى هللا عليه وسلم–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه–عن أبي هريرة "
  ".«هاإن هللا تجاوز ألمتي ما حدثت به أنفسَ »: -صلى هللا عليه وسلم–قال: قال رسول هللا "

 الشخص هو الذي حّدث نفسه.فا، هفس  فأما أن يكون حدثت أن ،ُسهاويروى أنف
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التراجم في صحيح مسلم من فعل اإلمام مسلم أم أن و هل أسماء الكتب هذا السائل يقول: 
المشاهد في الشروح أنها تختلف في تراجمها،  اإلمام لم يضع في الصحيح سوى الحديث فقط؟

ا يوافق المشهور المتداول عند أهل العلم أن مسلًما وكل شارح يض  ترجمة من تلقاء نفسه، وهذ
سلًما مإن  :، ومنهم من يقولاوال أبوابً  اال كتبً و لم يض  في كتابه إال الحديث، ولم يض  فيه تراجم 

 ،إشكال، لكن هذه الكتب كتاب الصالة هاعلى األبواب، ما في ة، ومرتبةذكر الكتب، الكتب مبوب
أو ممن دونه؟ الكتب كثير من  ،هل هي من وض  مسلم ،اب كذاكتاب الزكاة، كتاب العلم، كت

ذا باب ك ،نسخ مكتوب فيها الكتب، وتراجم األبواب باب كذا منه دجِ وُ  اإن مسلمً  :أهل العلم يقول
وإنما هي من الشّراح، مما رجح به صحيح مسلم عند المغاربة على صحيح  ،ليست من مسلم

 .ديث، فلم يكن فيه إال الحديث السردالبخاري أنه مجرد من كل شيء سوى الح
معنى مترجمة؟ إلى  ماالقاضي عياض يقول: إنه وقف على نسخة صحيحة عتيقة مترجمة،  

 لغة أخرى؟ ال، يعني فيها التراجم األبواب والكتب كما في صحيح البخاري. 
 لئال يزداد ؛يقول عندنا في الكتاب صفحة واحد وعشرين يقول: ولكنه لم يذكر تراجم األبواب فيه

 ،يقول النووي: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد ،بها حجم الكتاب أو لغير ذلك، قلت
وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، يقول:  ،وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة

كمال المعِلم وأنا إن شاء هللا أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، وفي إ
 لمن؟ القاضي عياض، والمعِلم؟ المعِلم للمازري، وإكماله للقاضي عياض، وإكمال إكمال المعِلم

 ، ومكمل إكمال المعلم للسنوسي، وكلها مطبوعة ومتداولة.لأُلبي
ب عى أن مسلًما لم يبوِّ يقول: وبذلك بطل قول من ادّ  ،يقول في إكمال المعلم القاضي عياض

عى أن مسلًما لم يبوب كتابه، يعني لم يذكر فيه أبواب؛ ألن طل قول من ادّ كتابه، وبذلك ب
القاضي عياض يقول: وقفُت على نسخة صحيحة عتيقة مبوبة، وعلى كل حال سواء كانت هذه 
التراجم من اإلمام مسلم أو من غيره فال شك أن الترجمة مفيدة؛ ألن فيه خالصة الحكم على 

 .بين هذه التراجم والتي ذكرت في هذه الشروحالحديث. وطالب العلم يقارن 
 .وهللا أعلم 
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 
 
 


